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(3) Membrii comisiei județene/Comisiei municipiului București

de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale

de Organizare a Evaluării Naționale pot solicita vizualizarea

lucrării/lucrărilor și a borderourilor de evaluare în scopul

verificării/reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6

alin. (10) și ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare și

desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în

anul școlar 2010—2011, aprobată prin Ordinul ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Art. 15. — Direcția generală învățământ preuniversitar,

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția

generală minorități și relația cu Parlamentul — Direcția

minorități, Direcția generală economică, inspectoratele

școlare județene/al municipiului București și unitățile de

învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 16. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 31 august 2022.

Nr. 5.241.

ANEXĂ

C A L E N D A R U L

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

6—9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea națională

9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

19 iunie 2023 Limba și literatura română — probă scrisă

21 iunie 2023 Matematică — probă scrisă

22 iunie 2023 Limba și literatura maternă — probă scrisă

28 iunie 2023 (până la ora 14.00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

28 iunie 2023 (ora 16.00—ora 19.00)—

29 iunie 2023 (ora 8.00—ora 12.00)

Depunerea contestațiilor

29 iunie—4 iulie 2023 Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

N O T Ă :

La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții

clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale,

prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
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R E C T I F I C Ă R I

În anexa nr. 3 (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022) la Hotărârea Guvernului nr. 978/2022 pentru

modificarea anexelor nr. 1—6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și

al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul

universitar 2022—2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 și 781 bis din 5 august 2022, se

face următoarea rectificare:

— la poziția 2 — UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI, la nr. crt. 5 — Facultatea de Medicină,

în coloana a opta, „Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați”, la primul rând, în loc de: „125” se va citi: „150”. 


